
Προαναγγελία Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 

Το ντέρμπι των «αιωνίων» βρίσκει τον Ολυμπιακό να έχει την ευκαιρία να πανηγυρίσει την 

πρώτη θέση στη βαθμολογία με νίκη, εφόσον δεν νικήσει ο Άρης. Έχει απέναντι του τη 

μοναδική ομάδα που τον νίκησε φέτος, τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» δίνουν τη δική 

τους μάχη για μια θέση στην Ευρώπη, έχοντας τη δυνατότητα να το κάνουν μόνο μέσα από 

το πρωτάθλημα. 

 

Ο Ολυμπιακός 

Πέτυχε ευρεία νίκη εκτός έδρας επί της ΑΕΚ με 5-1 και την περασμένη Τετάρτη έφερε 1-1 

στα Γιάννενα στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Αν ο Ολυμπιακός νικήσει τον 

Παναθηναϊκό και ο Άρης δεν νικήσει, οι «ερυθρόλευκοι» είναι και μαθηματικά πρώτοι στη 

βαθμολογία. 

 Ο Ολυμπιακός νίκησε στα πέντε τελευταία παιχνίδια του, για να φτάσει τις 23 νίκες 

στο πρωτάθλημα σε 28 αγώνες. Έχει επτά περισσότερες από τον Άρη. 

 Πριν από τις πέντε νίκες, δεν είχε κερδίσει τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό (πρώτη 

ήττα στο πρωτάθλημα) και Άρη. Δεν νίκησε δύο διαδοχικά παιχνίδια για πρώτη 

φορά από τον Δεκέμβρη του 2019. 

 Η ήττα από τον Παναθηναϊκό είναι η μοναδική στα 30 τελευταία του για το 

πρωτάθλημα, με 25 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. 

 Έχασε από τον Παναθηναϊκό, αφού είχε μια ήττα στα προηγούμενα 67! Τώρα έχει 

δύο στα τελευταία 74. 

 Και οι τέσσερις ισοπαλίες του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα είναι με σκορ 1-1. 

 Ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει και στα 30 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος μετά 

την περσινή ήττα από τον ΠΑΟΚ με 1-0 στα πλέι άουτ. 

 Έχει πετύχει 70 γκολ. 

 Έχει πετύχει 13 φορές τουλάχιστον τρία γκολ και τις έξι από αυτές τουλάχιστον 

τέσσερα.   

 Ξεκίνησε χωρίς να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο στα έξι πρώτα παιχνίδια, αλλά 

τώρα έχει σκοράρει στα 17 από τα 22 τελευταία πρώτα ημίχρονα. Έχει 27 γκολ στο 

πρώτο ημίχρονο έναντι 43 στο δεύτερο. Με την ΑΕΚ μάλιστα πέτυχε τέσσερα στο 

πρώτο ημίχρονο. 

 Έχει και την καλύτερη άμυνα με 14 γκολ, με 11 από αυτά να τα δέχεται στα 

τελευταία 17 παιχνίδια. 

 Δέχτηκε δύο γκολ από τον Παναθηναϊκό, κάτι που δεν είχε συμβεί στα 24 

προηγούμενα παιχνίδια πρωταθλήματος. Είναι τώρα το μοναδικό από τα 31 

τελευταία που συνέβη. 

 Στο Κύπελλο προκρίθηκε αρχικά εύκολα επί του Παναιτωλικού, νικώντας τον δύο 

φορές με 3-0. Στη συνέχεια απέκλεισε τον Άρη, με 2-1 εντός έδρας και 1-1 εκτός. 

Έφερε 1-1 στον πρώτο ημιτελικό εκτός έδρας με τον Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα. 

 Για τρίτη σεζόν έχει στον πάγκο του τον Πορτογάλο Πέδρο Μαρτίνς. 

 

Ο Ολυμπιακός εντός έδρας 

Έχει μια μόνο απώλεια στην έδρα του, την ισοπαλία με τον Άρη στην κανονική περίοδο, που 

ήλθε με γκολ του Κώστα Μήτρογλου στο 83’ του αγώνα. Έχει κερδίσει τα υπόλοιπα 13 

παιχνίδια στο πρωτάθλημα. 

 Έχει 13 νίκες και μια ισοπαλία στην έδρα του στα 14 παιχνίδια της σεζόν.  



 Είναι αήττητος στα τελευταία 15, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στις 12 Ιουλίου 2020 

στα περσινά Playoffs. 

 Έχει σκοράρει και στα 15 τελευταία, μετά από την ήττα από τον ΠΑΟΚ. 

 Στα τελευταία 51 παιχνίδια της έδρας του έχει δύο ήττες και τις δύο από τον ΠΑΟΚ. 

Άλλη ομάδα έχει να τον νικήσει από τις 4 Φεβρουαρίου 2018, πάνω από τρία 

χρόνια, η ΑΕΚ τότε. 

 Η ισοπαλία με τον Άρη ήταν η πρώτη μετά από 22 αγώνες! Αμέσως προηγούμενη 

ήταν  το 1-1 με τον ΠΑΟΚ τον Δεκέμβρη του 2019. 

 Τώρα έχει μια ισοπαλία στα τελευταία 25. 

 Το γκολ του Μήτρογλου ήταν μόλις το τρίτο που δέχτηκε στην έδρα του ο 

Ολυμπιακός, αλλά πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο, αφού Βόλος και ΑΕΛ είχαν 

σκοράρει στο πρώτο. 

 

Ρεκόρ και γεγονότα 

 Τερμάτισε πρώτος στην κανονική διάρκεια με πρωτιές σε όλες τις κατηγορίες. 

Περισσότερες νίκες, καλύτερη επίθεση και καλύτερη  άμυνα μεταξύ αυτών. 

 Είχε τέσσερις ισοπαλίες στην κανονική διάρκεια, τις λιγότερες μαζί με Απόλλωνα 

και ΟΦΗ. 

 Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Ολυμπιακός σκόραρε σε όλα τα παιχνίδια της 

κανονικής περιόδου. Κάτι τέτοιο έχουν κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, 

στις σεζόν που τερμάτισαν αήττητοι. 

 Αποκλείστηκε στους «16» του Europa League από την Άρσεναλ, χάνοντας στο 

«Γεώργιος Καραϊσκάκης» 3-1 και νικώντας 1-0 στο Λονδίνο.  

 

Τα Playoffs για τον Ολυμπιακό 

21.03.2021: Ολυμπιακός – Άρης 1-0 

04.04.2021: ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-5 

07.04.2021: ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός (Κύπελλο) 1-1 

11.04.2021: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 

18.04.2021: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 

21.04.2021: Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 

25.04.2021: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 

28.04.2021: Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα (Κύπελλο) 

05.05.2021: Άρης - Ολυμπιακός 

09.05.2021: Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός 

12.05.2021: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 

16.05.2021: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 

Περισσότερα γκολ: Ελ Αραμπί 23, Χασάν 12, Μασούρας 10. 

Περισσότεροι αγώνες: Εμβιλά και Μασούρας από 41, Μπουχαλάκης 40, Φορτούνης και Ελ 

Αραμπί από 39. 

 

Ο Παναθηναϊκός 

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-0 και πέρασε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, 

εκμεταλλευόμενος τις απώλειες της ΑΕΚ. Είναι τώρα ένα βαθμό πίσω από τον τρίτο ΠΑΟΚ 

και ένα μπροστά από την πέμπτη ΑΕΚ. 



 Μετά τη νίκη του επί του Ολυμπιακού στις 14 Φεβρουαρίου, ο Παναθηναϊκός έκανε 

δύο νίκες σε έξι παιχνίδια για το πρωτάθλημα και οκτώ για όλες τις διοργανώσεις. 

Και οι δύο νίκες είναι με τον ΠΑΟΚ, στα τρία τελευταία παιχνίδια.  

 Πήρε οκτώ βαθμούς στα έξι τελευταία παιχνίδια, ενώ είχε μαζέψει 22 στα οκτώ 

προηγούμενα, με επτά νίκες και μια ισοπαλία. 

 Ο Παναθηναϊκός έχασε δύο από τα έξι τελευταία παιχνίδια του, από Παναιτωλικό 

και ΠΑΣ Γιάννινα, αφού δεν είχε ήττα στα εννέα προηγούμενα, με επτά νίκες και 

δύο ισοπαλίες.  

 Έκανε δύο ήττες στα έξι τελευταία, αφού είχε μια στα 13 προηγούμενα. 

 Έχει δύο ισοπαλίες στα πέντε τελευταία, όσες είχε στα 18 προηγούμενα. 

 Νίκησε και στα 13 τελευταία παιχνίδια, που προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Από 

αυτά που δεν προηγήθηκε κέρδισε μόνο ένα, στο Περιστέρι. 

 Πέτυχε τρία γκολ στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, κάνοντας και την ευρύτερη 

νίκη του στη σεζόν, για δεύτερη μόλις φορά φέτος. Είχε πετύχει και στο Περιστέρι 

τρία στη νίκη με 3-2. 

 Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεχτεί περισσότερα από δύο γκολ σε παιχνίδι του.  

 Κράτησε το «μηδέν» με τον ΠΑΟΚ, αφού είχε δεχτεί γκολ και στα επτά 

προηγούμενα. Πριν από αυτά τα επτά, δεν είχε δεχτεί γκολ σε άλλα επτά!  

 Από τις 19 Οκτωβρίου έχει στον πάγκο του τον Λάζλο Μπόλονι, που αντικατέστησε 

τον Ντάνι Πογιάτος. 

 

Ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας 

Έκλεισε τις εκτός έδρας υποχρεώσεις του για την κανονική περίοδο με δύο ήττες, μετά από 

αξιόλογη πορεία. Ξεκίνησε με ισοπαλία στην Τρίπολη 2-2. 

 Ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε στα τρία τελευταία εκτός έδρας, παίρνοντας μόνο ένα 

βαθμό. 

 Αμέσως πριν είχε κάνει τέσσερις διαδοχικές νίκες εκτός έδρας, για πρώτη φορά τα 

πέντε τελευταία χρόνια. 

 Έκανε ισοπαλία στην Τρίπολη, αφού δεν είχε καμία στα δέκα προηγούμενα. Τώρα 

έχει μια στα 11 τελευταία, ενώ είχε δύο ισοπαλίες στα τρία πρώτα.  

 Δεν πέτυχε γκολ με τον Παναιτωλικό και τον ΠΑΣ Γιάννινα, αφού είχε σκοράρει και 

στα έξι προηγούμενα. Τώρα έχει σκοράρει στα επτά από τα εννέα τελευταία. 

 Έχει πετύχει τρία γκολ μόνο στο Περιστέρι, όπου νίκησε με 3-2. 

 Έχει δεχτεί γκολ σε τέσσερα τελευταία, αφού δεν είχε δεχτεί στα τρία αμέσως 

προηγούμενα. 

 

Ρεκόρ και γεγονότα 

 Για πρώτη φορά στην ιστορία του ξεκίνησε με πέντε αγώνες χωρίς νίκη.  

 Μάζεψε 27 βαθμούς στα 13 παιχνίδια του δεύτερου γύρου, ενώ είχε 18 στα 13 

παιχνίδια του πρώτου. 

 Μέσα στον Ιανουάριο κράτησε την εστία του ανέπαφη για επτά διαδοχικά 

παιχνίδια μετά από 16 χρόνια. Από το Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο του 2005, είχε 

επίσης κρατήσει το «μηδέν» για επτά ματς. 

 Προκρίθηκε χωρίς αγώνα στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά 

αποκλείστηκε με δύο ήττες 2-1 από τον Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα, στο Αγρίνιο και τη 

Λεωφόρο. 

 



Τα Playoffs για τον Παναθηναϊκό 

21.03.2021: Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 2-2 

04.04.2021: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-0 

11.04.2021: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 

18.04.2021: Παναθηναϊκός - Άρης 

21.04.2021: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 

25.04.2021: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 

05.05.2021: Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 

09.05.2021: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 

12.05.2021: Άρης - Παναθηναϊκός 

16.05.2021: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 

Περισσότερα γκολ: Μακέντα 9, Καρλίτος 6. 

Περισσότεροι αγώνες: Διούδης 28, Χατζηγιοβάνης 27, Καρλίτος 26. 

 

Μεταξύ τους 

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στις 14 Φεβρουαρίου 2-1 του Ολυμπιακού, για να σπάσει το 

αήττητο στη σεζόν του Ολυμπιακού και παράλληλα να σταματήσει ένα δικό του σερί οκτώ 

αγώνων χωρίς νίκη στα ντέρμπι των «αιωνίων». 

 Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος το πρόγραμμα έχει τέσσερα ντέρμπι «αιωνίων».  

 Πέρσι ο Ολυμπιακός κέρδισε τα δύο παιχνίδια της έδρας του, ενώ τα δύο στο 

«Σπύρος Λούης» έληξαν ισόπαλα. Φέτος στην κανονική διάρκεια η κάθε ομάδα 

κέρδισε το παιχνίδι της έδρα της. 

 Ο Παναθηναϊκός κέρδισε το τελευταίο παιχνίδι, αφού στα οκτώ προηγούμενα δεν 

είχε καμία. Ο Ολυμπιακός είχε τέσσερις νίκες και τέσσερα ήταν ισόπαλα. 

 Ο Παναθηναϊκός νίκησε μετά από τριάμισι χρόνια, αφού η προηγούμενη νίκη του 

ήταν  στις 28 Οκτωβρίου 2017, 1-0 στη Λεωφόρο (56’ σουτ Βιγιαφάνιες). 

 Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τέσσερα από τα επτά τελευταία, αφού δεν είχε νίκη 

στα αμέσως τέσσερα προηγούμενα. 

 Η τελευταία ισοπαλία τους, στο «Σπύρος Λούης» στα περσινά πλέι οφ ήταν 0-0, 

αφού και οι τέσσερις προηγούμενες ισοπαλίες ήταν με 1-1, και οι έξι προηγούμενες 

είχαν σκορ. 

 Αυτό το 0-0 είναι η μοναδική ισοπαλία τους στα πέντε τελευταία.  

 Ο Παναθηναϊκός σκόραρε στο 2-1 τον περασμένο Φεβρουάριο, αφού δεν είχε 

σκοράρει στα τέσσερα προηγούμενα.  

 Μάλιστα πέτυχε δύο γκολ, μετά από 11 παιχνίδια – δεν υπολογίζουμε τους δύο 

μηδενισμούς – όπου ο Παναθηναϊκός δεν είχε πετύχει παραπάνω από ένα γκολ σε 

ντέρμπι. 

 Ο Παναθηναϊκός μάλιστα σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο, αφού δεν τα είχε 

καταφέρει στα εννέα προηγούμενα – υπολογίζεται και ο μηδενισμός, αφού 

παίχτηκε το ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει σε τρία από 11 τελευταία στο 

πρώτο ημίχρονο. 

 

Νίκες Ολυμπιακού: 48 

Ισοπαλίες: 48 

Νίκες Παναθηναϊκού: 31 

 

Με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό 



O Ολυμπιακός έχει κερδίσει τα τρία τελευταία στην έδρα του με τον Παναθηναϊκό. Έχει να 

κερδίσει τέσσερα διαδοχικά εδώ και 52 χρόνια. Από το 1966 ως το 1969 είχε κάνει τέσσερις 

νίκες. 

 Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τα τρία τελευταία, χωρίς να δεχτεί γκολ. 

 Αμέσως πριν ο Παναθηναϊκός πήρε δύο ισοπαλίες με 1-1, και οι δύο μέσα στο 2018. 

 Ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει τα οκτώ τελευταία, έχοντας έξι νίκες και δύο 

ισοπαλίες. 

 Ο Παναθηναϊκός νίκησε για τελευταία φορά στο Νέο Φάληρο στις 2 Μαρτίου του 

2014, 3-0 (44’ σουτ Πράνιτς, 68’ σουτ Μπεργκ, 90’ φάουλ Αμπέιντ) 

 Από τότε ο Παναθηναϊκός πέτυχε τρία γκολ στα οκτώ που δεν νίκησε. 

 Και οι τέσσερις τελευταίες ισοπαλίες τους στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είναι με 

σκορ 1-1. 

 Ο Παναθηναϊκός δεν έχει σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο στα έξι τελευταία.  

 

Νίκες Ολυμπιακού: 29 

Ισοπαλίες: 22 

Νίκες Παναθηναϊκού: 12 

 

Στην κανονική διάρκεια 

21.11.2020: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0 

(21’ σουτ Φορτούνης) 

14.02.2021: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-1 

(6’ κεφαλιά Μαουρίσιο, 73’ σουτ Σανκαρέ – 82’ κεφαλιά Ελ Αραμπί) 


